Schriftelijke vragen betreffende de ongelijke toegang tot het Haagse armoedebeleid voor
ondernemers in vergelijking met particulieren
Den Haag, 28 april 2017
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte voorzitter,
Het aantal mensen dat werkzaam is als ZZP'er is de afgelopen jaren fors gegroeid naar landelijk één
miljoen en lokaal enkele tienduizenden1. De meeste ZZP'ers en andere ondernemers hebben een
goedlopende onderneming en kunnen prima rondkomen van wat ze verdienen. De onderneming
draait echter niet altijd zoals gepland en gewenst, en als het inkomen van zo'n ondernemer dan op of
onder bijstandsniveau terecht komt, moet deze man of vrouw wat betreft de ChristenUnie/SGP een
beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit het gemeentelijke armoedebeleid. De toegang tot een
deel van dat Haagse armoedebeleid is voor ondernemers echter aanmerkelijk beperkter dan voor
mensen in loondienst of met een uitkering. De ChristenUnie/SGP is van mening dat niet de herkomst
van inkomen, maar de hoogte ervan bepalend moet zijn voor de toegang tot dergelijke regelingen.
Deze fractie stelt daarom, conform artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen.

Bijstandsverlening
Als een zelfstandig ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit en een inkomen heeft onder
bijstandsniveau, kan hij of zij aanspraak maken op een bijstandsuitkering in het kader van het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). 2 Een opmerkelijke ontwikkeling van de laatste maanden
is dat, ondanks dat het economisch aanmerkelijk beter gaat dan enkele jaren terug, het aantal

1 https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp en
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3422941/1/RIS293907_bijlage_Onderzoeksrapport_Werkgelegenheidsmonitor_20
15.
2 https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/belastingen/to/Kwijtschelding-belastingen.htm.

bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in Nederland met 12 procent is toegenomen in het
eerste kwartaal.3
1.

Hoeveel ondernemers maken momenteel gebruik van het Bbz in Den Haag? Hoeveel
zelfstandig ondernemers hebben het afgelopen kwartaal en de afgelopen jaren een
aanvraag gedaan met betrekking tot het Bbz? En meer specifiek: hoe ontwikkelde zich het
aantal zzp’ers, dat afhankelijk was/is van het Bbz, de afgelopen jaren?

2.

Hoeveel van de ondernemers/zzp’ers, die de afgelopen jaren een aanvraag deden voor
Bbz-uitkering, hebben daadwerkelijk een uitkering gekregen? Is er zicht op de redenen voor
afwijzing en zo ja, wat zijn de meest voorkomende redenen?

Na 10 jaar Bbz (in 2014) bleek dat de Bbz nog niet erg bekend was bij ondernemers4.
3.

Hoe bekend is het Bbz eigenlijk onder Haagse ondernemers en meer specifiek onder de
potentiële doelgroep? Welke gegevens heeft de gemeente daarover beschikbaar? En bent u
bereid, indien deze regeling niet bij het overgrote merendeel van de potentiële doelgroep
bekend is, meer bekendheid te geven aan de Bbz-regeling? En zo ja, op welke wijze gaat u
dat dan doen?

Kwijtscheldingen
In de gemeentelijke regelgeving betreffende kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt een
onderscheid gemaakt tussen particulieren en (zelfstandig) ondernemers. Particulieren komen in
aanmerking voor kwijtschelding als zij een inkomen hebben op bijstandsniveau volgens de
Participatiewet, geen vermogen of bezittingen hebben en hun betalingscapaciteit, berekend aan de
hand van de rijksvoorschriften, onvoldoende is om de aanslag (gedeeltelijk) te voldoen. Zelfstandig
ondernemers kunnen alleen kwijtschelding krijgen als ze een Bbz-uitkering hebben. In andere
gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer, komen particulieren én ondernemers met
een inkomen op of onder bijstandsniveau in aanmerking voor kwijtschelding, ongeacht of dat inkomen
uit een uitkering, in loondienst of als zelfstandige wordt verkregen.
4.

Waarom is er in Den Haag gekozen om alleen zelfstandig ondernemers met een Bbzuitkering in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en

3 https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2017/04/25/meer-zzpers-vragen-bijstand-aan/.
4 http://www.10jaarbbz.nl/gevestigd/ellen.html.

niet alle zelfstandigen met een inkomen op of onder bijstandsniveau, zoals bijvoorbeeld in
Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer?
5.

Heeft de gemeente zicht op de inkomens van zelfstandig ondernemers? Als wordt uitgegaan
van kwijtschelding op basis van inkomen, hoeveel ondernemers zouden daar in Den Haag
dan recht op hebben? Hoeveel Haagse ondernemers hebben momenteel recht op
kwijtschelding, omdat ze een Bbz-uitkering hebben??

6.

Hoeveel aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen door zelfstandigen
worden jaarlijks afgewezen, omdat zij geen Bbz-uitkering hebben? In hoeveel van deze
afwijzingen heeft de aanvrager een inkomen op of onder bijstandsniveau?

7.

Als de gemeente geen gegevens bijhoudt over (de reden van) afwijzingen, is het college dan
bereid om dit bijvoorbeeld een jaar lang wel te doen, zodat er zicht komt op het aantal
aanvragen voor kwijtschelding dat wordt afgewezen, omdat iemand een zelfstandig
ondernemer is zonder Bbz-uitkering, ondanks dat hij of zij een inkomen heeft op of onder
bijstandsniveau?

8.

Worden zelfstandigen die een aanvraag doen voor kwijtscheldingen, maar daarvoor worden
afgewezen, actief doorverwezen naar het Bbz? Dat wil zeggen dat ze een webadres of
telefoonnummer krijgen waar ze die uitkering kunnen aanvragen.

9.

Is het college bereid om de kwijtscheldingsregeling voor zelfstandigen gelijk te trekken met
die van particulieren, zoals in de eerdergenoemde gemeenten? Zo nee, waarom niet?

10.

Wordt voor meer regelingen uit het armoedebeleid een Bbz-uitkering als voorwaarde gesteld
om daar als zelfstandige voor in aanmerking te komen? Zo ja, is het college bereid om de
toegang tot deze regelingen voor zelfstandig ondernemers gelijk te trekken met die van
particulieren?

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
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Meer zzp'ers vragen bijstand aan
Geplaatst op: 25 april 2017
Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is onverwacht met twaalf procent
toegenomen in het eerste kwartaal.
De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor
zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK
beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel
levensvatbare bedrijven zijn. In 45% van die zaken blijkt dat het geval. In de overige gevallen wordt de
gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen.
Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de
doelgroep van deze regeling behoren. In het afgelopen kwartaal deden 1.346 ondernemers die test en
daarvan bleek 62% te voldoen aan de criteria voor bijstand.
“Naast alle positieve berichten over de economie is dit een signaal, dat we niet mogen negeren”, zegt
Han Dieperink, directeur van IMK, “We moeten af van analyses over de gemiddelde ondernemer, want
die bestaat niet. Ja, het gaat weer goed met veel zelfstandigen, maar ook met een grote groep
helemaal niet. En het loont, ook financieel, voor de samenleving om daar oog voor te hebben”.

